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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Senam Aerobik 

1. Pengertian Senam Aerobik 

Aerobik berasal dari kata aero yang berarti oksigen. Jadi aerobik 

sangatlah erat dengan penggunaan oksigen.  Aerobik berdasarkan 

istilahnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya hidup dengan udara 

atau oksigen, maka dalam perkataan aerobik terkandung makna bahwa 

aerobik merupakan kegiatan fisik dengan membutuhkan udara atau 

oksigen untuk menunjang aktivitas tubuh kita. Hal ini berarti latihan 

aerobik adalah latihan yang menggunakan sistem kerja dengan 

menggunakan oksigen sebagai kerja utama  (Indrawathi, 2015). 

Menurut Ramsyuhada (2011) bahwa senam aerobik adalah suatu 

latihan tubuh/latihan jasmani yang melibatkan sejumlah unsur oksigen 

dalam melaksanakan aktivitas tubuh yang gerakannya dipilih dan 

diciptakan sesuai dengan kebutuhan, disusun secara sistematis dengan 

tujuan membentuk dan mengembangkan pribadi secara harmonis serta 

diharapkan mempunyai aspek yang baik terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan organ-organ tubuh. Senam aerobik terbagi dalam 3 (tiga) 

jenis yakni high impact, mix impact, dan low impact. High impact 

merupakan benturan yang paling tinggi dengan gerakan-gerakan kaki 

meninggalkan  lantai,  low impact  merupakan  benturan  rendah  dengan
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kaki yang selalu berada di lantai setiap waktu, dan mix impact adalah 

perpaduan antara high impact dan low impact.  

Senam aerobik merupakan rangkaian dari beberapa gerakan yang 

disusun secara sistematika biasanya diiringi dengan musik yang sengaja 

dibuat sehingga muncul keselarasan antara gerakan dan musik tersebut 

untuk mencapai tujuan tertentu. Senam aerobik juga bergantung pada 

kerja optimal dari organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru dan juga 

pembuluh darah untuk dapat mengangkut oksigen agar proses 

pembakaran sumber energi dapat berjalan dengan sempurna. Perubahan 

fisiologi yang terjadi pada tubuh saat senam aerobik antara lain: 

peningkatan denyut nadi, peningkatan stroke volume, peningkatan 

cardiac output, peningkatan 𝑉𝑂2Max. Efek terapeutik yang dihasilkan 

dari senam aerobik seperti memperbaiki kerja-kerja otot pernafasan dan 

meningkatkan strength dan endurance pada otot (Herru & Priatna, 2015).  

Williams, et al (2007) menunjukan bahwa senam aerobik 

berpengaruh terhadap perubahan sistem kardiovaskular berupa 

penurunan denyut nadi istirahat, komposisi tubuh khususnya penurunan 

berat badan, metabolisme glukosa, penurunan kadar kolesterol, 

pembentukan olahraga untuk peningkatan kesegaran jasmani bukan 

olahraga prestasi akan tetapi olahraga preventif yang dapat dilakukan 

secara masal. Senam aerobik adalah senam yang memerlukan oksigen 

untuk pembentukan energinya yang dilakukan secara terus menerus, 

ritmis, dengan melibatkan kelompok otot-otot besar terutama otot 

tungkai pada intensitas latihan 60-90 % dari Maximal Heart Rate (MHR) 
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dan 50- 85 % dari penggunaan maksimal oksigen selama 20-50 menit 

dengan frekuensi latihan tiga kali perminggu (Kusumaningtyas, 2011). 

2. Manfaat Senam Aerobik 

Senam aerobik memiliki beberapa manfaat terhadap fisik seperti 

semakin baiknya peredaran darah, manfaat sosial yang membuat 

seseorang menjadi lebih percaya diri dan memperluas jaringan 

komunikasi. Adanya pengaruh dalam perubahan profil lipid darah, 

senam aerobik yang dilakukan dengan intensitas tinggi maka akan 

dengan mudah menurunkan kadar kolesterol sehingga akan mengurangi 

adanya resiko penyakit jantung koroner. Senam aerobik sebaiknya 

dilakukan minimum 3 kali seminggu selama 20 sampai 60 menit. 

Manfaat lainnya yaitu meningkatkan kerja dan fungsi jantung, paru, dan 

pembuluh darah yang ditandai dengan: denyut nadi istirahat menurun, 

penumpukan asam laktat berkurang, meningkatnya pembuluh darah 

kolateral, meningkatkan HDL kolesterol dan mengurangi aterosklerosis. 

Selain itu juga dapat  meningkatkan metabolisme tubuh untuk mencegah 

kegemukan dan mempertahankan berat badan ideal serta mengurangi 

resiko terjadinya berbagai penyakit, seperti tekanan darah tinggi, 

penyakit jantung koroner, diabetes mellitus dan infeksi (Wiarto, 2013). 

Senam aerobik  berpengaruh terhadap kebugaran fisik. Kebugaran 

fisik ini dapat diperoleh karena senam aerobik melibatkan seluruh 

komponen tubuh termasuk kerja fungsi jantung dan fungsi paru. Senam 

aerobik juga dapat memperbaiki fleksibilitas yang merupakan 

kemampuan persendian untuk melakukan gerakan dalam ruang gerak 
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sendi secara maksimal. Kebugaran fisik dapar meningkat dengan 

meningkatkan fleksibilitas sendi pinggul karena latihan peregangan yang 

menjadi bagian dari senam aerobik dapat meningkatkan panjang dan 

elastisitas otot serta jaringan di sekitar sendi (Candrawati, et al, 2016).  

Olahraga aerobik yang dilakukan secara benar dan dengan takaran 

yang tepat, dapat memberikan manfaat menurut Indrawthi (2015) antara 

lain sebagai berikut:  

a. Dapat meningkatkan kemampuan kontrol emosi, pelepasan 

ketegangan, meningkatnya kreativitas, serta peningkatan 

pengalaman estetis.  

b. Dapat meningkatkan fungsi sistem tubuh, peningkatan kekuatan, 

daya tahan otot dan kardiovaskuler, serta peningkatan fleksibilitas 

dan komponen kebugaran lainnya.  

c. Dapat meningkatkan keharmonisan fungsi saraf dan otot, melalui 

berbagai latihan koordinasi di dalamnya.  

d. Dalam meningkatkan kecerdasan, peserta senam pada suatu kelas 

senam aerobik harus tetap mengikuti koreografi yang diberikan 

oleh instruktur.  

e. Dapat meningkatkan kepekaan terhadap kondisi lingkungan 

sehingga mampu beradaptasi dengan mudah, dan menjaga 

keharmonisan dalam hidup bersama.  

f. Dapat meningkatkan kemampuan menerima, membedakan, 

menerjemahkan isyarat, karena dalam melakukan senam aerobik 
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terutama yang diiringi dengan musik seseorang harus tetap 

mengikuti musik tersebut. 

Menurut Sumaryanti (2000) dalam Jusuf (2013) manfaat dari 

senam aerobik itu banyak, diantaranya yang dilihat dari segi fisik, 

psikologi, sosial, maupun ekonomis.  

a. Segi fisik  

Preventif (mencegah penyakit akibat kurang gerak), promotif 

(peningkatan kebugaran/ peningkatan kualitas fisik), terapi dan 

rehabilitas (asma, diabetes, kegemukan, penyimpangan bentuk 

tubuh, dll)  

b. Segi sosial  

Kalau senam aerobik ini dilakukan bersama-sama akan sebagai 

media komunikasi, informasi dan pada akhirnya akan berdampak 

pada kesehatan sosialnya akan semakin baik.  

c. Segi psikologis  

Mengurangi ketegangan dan dapat menimbulkan kegembiraan.  

d. Segi ekonomis  

Mengurangi biaya perawatan kesehatan. 

3. Sistematika Senam Aerobik 

Sistematika semua senam harus tertib dalam tata-laksananya demi 

keselamatan para pesertanya selalu harus dengan urutan sebagai berikut: 

pemanasan, latihan inti, dan latihan penutup. Perlu diingat bahwa peserta 

olahraga kesehatan mempunyai kondisi diri yang beragam khususnya 

dalam aspek fisik. Berikut tata-laksananya senam aerobik antara lain: 
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a. Latihan pemanasan 

Diisi dengan memelihara kemampuan gerak dengan yang masih 

ada, ssmbil mengusahakan memperluas rentangan gerak yang dimiliki 

saat ini, melalui latihan peregangan dan pelemasan pada seluruh 

persendian. Tujuan initi dari sasaran ini yaitu untuk meningkatkan 

fleksibilitas (kelenturan) sebagai awal/ modal bagi peningkatan 

kemampuan gerak lebih lanjut. Pemanasan ini dilakukan dengan durasi 

minimal 10 menit (durasi minimal olahraga aerobik) (Giriwijoyo & 

Sidik, 2015). 

b. Latihan inti 

Latihan ini bertujuan untuk melatih komponen kebugaran, tersusun 

atas dua bagian yakni :  

 Bagian aerobik: gerak kontinyu ritmik, bagian ini melatih paru 

jantung dan komposisi tubuh.  

 Bagian penguatan atau tahanan: berisi gerakan melawan beban, 

baik beban berat badan sendiri, partner, maupun perlengkapan 

beban misalnya dambel, karet/pegas, tongkat bola medicine dll. 

Pada bagian ini bertujuan meningkatkan kekuatan dan daya tahan 

otot (Giriwijoyo & Sidik, 2015)..  

c. Pendinginan 

Bertujuan mengembalikan fungsi seperti keadaan awal (sebelum 

latihan) secara bertahap yang ditandai dengan menurunnya suhu tubuh, 

berkurangnya keringat frekuensi detak jantung kembali normal 

(Giriwijoyo & Sidik, 2015). 
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4. Gerakan Senam Aerobik 

 Single Step 

 
Gambar 2.1 Single Step 
Sumber: Knight,2012 

 
 Double Step 
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Gambar 2.2 Double Step 

Sumber: Sumber: Knight,2012 
 Cross Step 

 

                          
Gambar 2.3 Cross Step 
Sumber: Knight,2012 
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 Single Diagonal  

 
Gambar 2.4 Single Diagonal 
Sumber: Sumber: Knight,2012 

 

 Double Diagonal 

                            
 

Gambar 2.5 Double Diagonal 
Sumber: Sumber: Knight,2012 
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 Heel Touch 

 
 

Gambar 2.6 Heel Touch 
Sumber: Sumber: Knight,2012 

 Knee Up 

                       
Gambar 2.7 Knee Up 

Sumber: Sumber: Knight,2012 
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 Leg Curl 

 
Gambar 2.8 Leg Curl 

Sumber: Sumber: Knight,2012 
 

 Squat  

 
Gambar 2.9 Squat 

Sumber: Sumber: Knight,2012 
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 V-Step 

 
 

Gambar 2.10 V-Step 
Sumber: Sumber: Knight,2012 

 
 Toe Touch 

  
Gambar 2.11 Toe Touch 

Sumber: Knight,2012 
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 Open The Window 

 
 

Gambar 2.12 Open The Window 
Sumber: Knight,2012 

 Pump  

 
                           Gambar 2.13 Pump 

Sumber: Knight,2012 
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 Shoulder Press Up 

 
                          Gambar 2.14 Shoulder Press Up 

Sumber: Knight,2012 
 Biceps Curl 

 

   
                          Gambar 2.14 Biceps Curl 

      Sumber: Knight,2012 
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 Triceps Curl 

 
 

                          Gambar 2.15 Triceps Curl 
Sumber: Knight,2012 

 
 

B. Senam Yoga 

1. Pengertian Senam Yoga 

Yoga atau yuj dalam bahasa sanskerta kuno berarti union 

(penyatuan). Penyatuan antara atman (diri) dan brahma (Yang Maha 

Kuasa). Intinya, melalui yoga seseorang akan lebih mengenal tubuhnya, 

mengenal pikirannya, dan mengenal jiwanya. Diibaratkan tubuh  adalah 

sebuah kendaraan dan pikiran sebagai pengemudinya. Saat 

“mengemudi”  tubuh, pikiran terpengaruh oleh tiga hal, emosi, akal dan 

aksi. Dengan berlatih yoga, seseorang bagaikan pemilik kendaraan yang 

mampu merawat dan memperbaiki sendiri kendaraannya apabila terdapat 

kerusakan sehingga ia tetap berada dalam kondisi yang prima dari waktu 

ke waktu (Sindhu, 2015). 

Yoga merupakan rancangan gerakkan yang bertujuan untuk 

membawa keseimbangan dan kesehatan terhadap fisik, mental, 
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emosional, dan spiritual individu. Ketidakaktifan fisik adalah faktor 

risiko yang dapat memicu penyakit kardiovaskular dan berbagai penyakit 

kronis lainnya, seperti diabetes mellitus, kanker (usus besar dan 

payudara), obesitas, hipertensi, tulang dan penyakit sendi (osteoporosis 

dan osteoartritis) dan depresi. Yoga memiliki tujuan untuk meningkatkan 

kebugaran fisik, emosional dan spiritual dan dapat membawa ketenangan 

yaitu dengan latihan pernapasan dan meditasi yang dapat mengurangi 

stres, meningkatkan penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup 

seperti penderita kanker. Inilah alasan mengapa kebugaran fisik saat ini 

dianggap sebagai salah satu penanda kesehatan terpenting, sekaligus 

merupakan prediktor morbiditas dan mortalitas untuk penyakit 

kardiovaskuler (CVD) dan untuk semua penyebab (Bedekar & Hande. 

2017).  

Yoga adalah suatu mekanisme penyatuan dari tubuh, pikiran, dan 

jiwa Mengkombinasikan antara teknik bernapas, relaksasi dan meditasi 

serta latihan peregangan. Yoga meningkatkan aliran darah dan kadar 

hemoglobin dan sel darah merah yang memungkinkan lebih banyak 

oksigen untuk mencapai sel-sel tubuh. Banyak penelitian menunjukkan 

yoga menurunkan tingkat jantung istirahat, meningkatkan daya tahan, 

dan dapat meningkatkan penyerapan maksimum dan pemanfaatan 

oksigen selama latihan. Perbedaan antara yoga dengan bentuk latihan lain 

yaitu penekanan dalam cara bernapas yang benar dan lama waktu yang 

digunakan untuk tiap-tiap posisi. Berada dalam satu posisi selama lima 

detik atau lebih menciptakan energi yang mengalir dengan perlahan, 
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memberikan kesempatan pada pikiran untuk berkonsentrasi, sekaligus 

meningkatkan kesehatan tubuh. Seperti air mengalir dari keran yang 

terbuka, energi mengalir ke otot-otot yang rileks. Ketika persendian 

diputar, pembuluh darah ditarik dan diregangkan. Selanjutnya, darah 

didistribusikan dengan merata ke seluruh tubuh, sehingga yoga 

menjadikan tubuh lebih sehat (Woodyard, 2011). 

2. Manfaat Senam Yoga 

Menurut Sindhu (2015) berlatih yoga secara teratur akan 

memberikan manfaat yang besar, diantaranya: 

a. Meningkatkan fungsi kerja kelenjar endokrin (hormonal) di dalam 

tubuh 

b. Meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh sel tubuh dan otak 

c. Membentuk postur tubuh yang lebih tegap, serta otot yang lebih 

lentur dan kuat  

d. Meningkatkan kapasitas paru-paru ssat bernapas 

e. Membuang racun dari dalam tubuh (detoksifikasi) 

f. Meremajakan sel-sel tubuh dan memperlambat penuaan  

g. Memurnikan saraf pusat yang terdapat di tulang punggung 

h. Mengurangi ketegangan tubuh, pikiran, dan mental, serta 

membuatnya lebih kuat saat menghadapi stres 

i. Memberikan kesempatan untuk merasakan relaksasi yang 

mendalam 

j. Meningkatkan kesadaran pada lingkungan  



27 
 

 
 

k. Meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan untuk berpikir 

positif 

3. Sistematik Senam Yoga 

Menurut Lebang (2013) bahwa yoga terdiri dari delapan tingkatan. 

Setiap tingkatan memiliki identitas dan manfaat tersendiri, namun saling 

memperkuat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Delapan 

tingkatan tersebut diuraikan secara terperinci dalam kitab sutra yang 

dirancang oleh seorang ahli yoga terkenal bernama Patanjali yaitu antara 

lain: 

1. Yama (Pengekangan diri/ mengendalikan diri) merupakan 

pelajaran etika moral yang menjadi dasar bagi perkembangan 

spiritual yang harus dipatuhi. Yama ini dibagi lagi menjadi lima 

aspek yaitu : Ahimsa (tanpa kekerasan), Satya (jujur), Asetya (tidak 

mencuri), Brahmakarya (menjaga kecucian/ tidak mengumbar 

nafsu), Aparigraha (tidak rakus, tidak berlebihan, selalu dalam 

kesederhanaan). 

2. Niyama (Ketaatan moral/ displin) merupakan prinsip etika yang 

harus dilakukan oleh para praktisi yoga. Niyama ini dibagi lagi 

menjadi lima aspek yaitu : Svadhyaya (belajar), Tapa (menjaga 

indra), Saucha (kemurnian), Santocha (kedamaian), Isvara 

pranindhana (berserah diri pada Tuhan-nya). 

3. Asana (Postur tubuh) bertujuan untuk memurnikan dan 

memperkuat tubuh serta pikiran.  
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4. Pranayama (Olahan napas) bertujuan untuk memperpanjang 

kehidupan.  

5. Pratyahara (Penarikan diri) menarik indra dari objek indrawi.  

6. Dharana (Konsentrasi) memusatkan pikiran.  

7. Dhyana (Meditasi) konsentrasi yang lebih mendalam.  

8. Samadhi (Kesadaran tertinggi) peleburan antara diri dengan 

Tuhan-nya. 

Yoga bertujuan membantu seseorang dalam mengembangkan 

pikiran melalui sebuah lima system / 5 Prinsip yang lengkap yaitu :  

a. Berlatih dengan benar dan tepat (Asana atau sikap tubuh) tujuannya 

untuk membantu melenturkan persendian, menguatkan tulang, 

menguatkan otot-otot tubuh, menstimulatasi sirkulasi darah, 

meningkatkan pemusatan pikiran dan daya konsentrasi yang akan 

mempengaruhi pada pengeluaran kelenjar endorfin, melatonin 

(kelenjar-kelenjar penenangan).  

b. Pernapasan yang benar (Pranayama atau teknik pernapasan), 

meningkatkan asupan oksigen dan energi (prana) ke dalam tubuh 

dan menjadi pendorong bagi pembaharuan dan revitalisasi sel-sel 

tubuh. Membantu membuat tubuh dan pikiran menjadi stabil.  

c. Relaksasi yang tepat (savasana), melepaskan ketegangan dan 

racun dalam tubuh, cara untuk mengendalikan berbagai potensi 

otot dan saraf, merevitalisasi organ-organ dalam tubuh, meregerasi 

selsel tubuh, meningkatkan energi dalam tubuh.  
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d. Berpikir positif (Vedanta) dan Meditasi, dapat membantu 

megendalikan emosi, memurnikan pikiran dan meningkatkan rasa 

percaya diri. Meditasi membantu kita untuk menenangkan pikiran 

sehingga kita dapat menghubungi Diri Abadi kita dan menemukan 

kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada suatu 

materi.  

e. Pola makan, dengan pola makan seimbang, cukup akan asupan 

nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh akan meningkatkan kesehatan 

yang menyeluruh. 

4. Gerakan Senam Yoga 

a. Pose Berdiri (standing asana) 

              

Gambar 2.16 Pose Berdiri (Standing  Asana) 
Sumber: Lebang, 2013 
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b. Vrksasana (Posisi Pohon) 

 

Gambar 2.17 Vrksasana (Posisi Pohon) 
Sumber: Lebang, 2013 

 
c. Uthita Trikonassana (Posisi Segitiga Intensif) 

 
Gambar 2.18 Uthita Trikonassana (Posisi Segitiga Intensif) 

Sumber: Lebang, 2013 
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d. Virabhadrasana II (Posisi Pahlawan) 

 

Gambar 2.19 Virabhadrasana II (Posisi Pahlawan) 
Sumber: Lebang, 2013 

e. Pose Duduk (sitting asana) 

 

Gambar 2.20 Pose duduk (Sitting asana) 
Sumber: Lebang, 2013 

 
 
 
 
 
 



32 
 

 
 

f. Baddha Konasana (Posisi Telapak Kaki Menempel dari Dua Arah) 

 
Gambar 2.21 Baddha Konasana (Posisi Telapak Kaki Menempel dari 

Dua Arah) 
Sumber: Lebang, 2013 

 

g. Pose Memutar (Twisting Asana) 

 

Gambar 2.22 Pose Memutar (Twisting Asana) 
Sumber: Lebang, 2013 
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h. Janu Sirsasana (Posisi Kepala dikepala) 

 

 
Gambar 2.23 Janu Sirsasana (Posisi Kepala dikepala) 

Sumber: Lebang, 2013 
 

i. Paschimotanasana (Posisi Peregangan Belakang intensif) 

 
Gambar 2.24 Paschimotanasana (Posisi Peregangan Belakang intensif) 

Sumber: Lebang, 2013 
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j. Marichiyasana I (Posisi Begawan-Peregangan Tubuh Atas dan 
Kaki) 

 
Gambar 2.25 Marichiyasana I (Posisi Begawan-Peregangan Tubuh 

Atas dan Kaki) 
Sumber: Lebang, 2013 

 
k. Pose Melengkungkan Punggung (back bending asana) 

 
Gambar 2.26 Pose melengkung punggung (back bending asana) 

Sumber: Lebang, 2013 
 

l. Chatushpadasana-Setubandha (Posisi Empat Kaki-Jembatan) 

 

Gambar 2.27 Chatushpadasana-Setubandha (Posisi Empat Kaki-
Jembatan) 

Sumber: Lebang, 2013 
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m. Postur Peregangan ke Depan (forward bending asana) 

 

Gambar 2.28 Postur Peregangan ke Depan (forward bending asana) 
Sumber: Lebang, 2013 

 

n. Adho Mukha Svanasana (Posisi Anjing Menghadap Bawah) 

 

Gambar 2.29 Adho Mukha Svanasana (Posisi Anjing Menghadap 
Bawah) 

Sumber: Lebang, 2013 
 

C. Pernapasan  

Manusia bernapas sekitar 6 liter (6x10-3m3) udara agar mendapatkan 

pasokan oksigen segar ke dalam paru dan membuang karbon dioksida. Saat 

bernapas manusia menghirup udara melalui hidung, udara yang dihirup 



36 
 

 
 

mengandung oksigen dan gas-gas lain, udara masuk ke tenggorokan, kemudian 

kedalam paru lalu udara mengalir sampai ke alveoli yang rnerupakan ujung 

dari saluran. Saluran penghantar udara yang membawa udara ke dalam paru-

paru adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Saluan 

pernapasan dari hidung sampai bronkiolus dilapisi oleh membran mukosa 

bersillia. Ketika masuk rongga hidung udara disaring, dihangatkan, dan 

dilembabkan. Ketiga proses ini menggunakan fungsi utama dari mukosa 

respirasi yang terdiri dari epitel toraks bertingkat, bersilia dan bersel goblet. 

Permukaan epitel yang dilapisi oleh lapisan mukus yang disekresi oleh sel 

goblet dan kelenjar  mukosa. Partikel debu yang kasar disaring oleh rambut-

rambut yang terdapat dalam lubang hidung sedangkan partikel yang halus akan 

dijerat dalarn lapisan mukus. Gerakan sillia mendorong lapisan mukus ke 

posterior didalam rongga hidung dan superior di dalam sistem pernapasan 

bagian bawah menuju faring. Dari sini partikel halus akan tertelan atau 

dibatukkan keluar (Saminan, 2012).  

Lapisan mukus memberikan air untuk kelembaban dan banyaknya 

jaringan pembuluh darah dibawahnya akan menyuplai panas ke udara inspirasi. 

Jadi udara inspirasi telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga udara yang 

mencapai faring hampir bebas debu bersuhu mendekati suhu tubuh, dan 

kelembabannya mencapai 100%. Peristiwa keluar masuknya udara atmosfer 

melalui hidung sampai ke paru-paru (Respirasi) dan sebaliknya, 𝑂2 yang 

terkandung dalam alveolus bertukar dengan C𝑂2, yang terkandung dalam darah 

yang terdapat dalam pernbuluh darah alveolus melalui proses difusi. Difusi gas 

terdiri atas molekul-molekul sederhana yang bebas bergerak satu sama lain,  ini 
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berlaku bagi gas-gas yang terlarut didalam cairan dan jaringan tubuh, difusi 

bisa terjadi bila tersedianya sumber energi sehingga menimbulkan gerakan 

kinetik dari molekul-molekul gas. Pertukaran gas di paru melibatkan dua 

proses umum membawa darah ke jaringan kapiler paru (perfusi) dan membawa 

udara ke permukaan alveolus (ventilasi). Difusi dalam cairan pada pertukaran 

𝑂2 dan C𝑂2 di jaringan, molekul-molekul dalam suatu gas pada suatu ruangan 

bergerak dengan kecepatan seperti kecepatan suara,  setiap molekul 

bertumbukan sekitar 10 kali/detik dengan molekul sekitarnya. Oksigen 

diperlukan untuk proses respirasi sel-sel tubuh. Gas karbon dioksida yang 

dihasilkan selama proses respirasi sel tubuh akan di tukar dengan oksigen, 

selanjutnya darah mengangkut karbon dioksida untuk dikembalikan ke 

alveolus paru dan akan dikeluarkan ke udara melalui hidung saat mengeluarkan 

napas (Saminan, 2012). 

Adapun beberapa proses yang berhubungan dengan pernapasan 

pulmoner atau pernapasan eksterna menurut Setiadi (2012) antara lain: 

1. Volume dan Kapasitas Paru 

Volume dan kapasitas paru adalah jumlah udara atau volume oksigen 

yang dapat kita hirup dan kemudian kita hembuskan. 

a. Volume  

 Volume tidal (VT), yaitu volume udara yang masuk dan keluar 

paru-paru selama ventilasi normal biasa. Nilai VT pada dewasa 

normal sekitar 500 ml untuk laki-laki dan 380 ml untuk 

perempuan.  
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 Volume cadangan inspirasi (VCI), yaitu volume udara extra yang 

masuk ke paru-paru dengan inspirasi maximum diatas inspirasi 

tidal, berkisar 3100 ml pada laki-laki dan 1900 ml pada 

perempuan.  

 Volume cadangan expirasi (VCE), yaitu volume extra udara yang 

dapat dengan kuat dikeluarkan pada akhir ekspirasi tidal normal. 

berkisar 1200 ml pada laki-laki dan 800 ml pada perempuan.  

 Volume residual (VR), yaitu volume udara sisa dalam paru-paru 

setelah melakukan expirasi kuat. Rata-rata pada laki-laki sekitar 

1200 ml dan pada perempuan 1000 ml. Volume residual penting 

untuk kelangsungan aerasi dalam darah saat jeda pernafasan. 

b. Kapasitas  

Kapasitas paru adalah kombinasi dari 2 atau lebih volume 

udara diatas serta kesanggupan paru-paru dalam menampung udara 

di dalamnya. Oksigen yang di hirup dan yang dihembuskan oleh 

paru-paru bergantung pada tekanan alveoli. Tekanan alveoli di rubah 

oleh volume paru-paru yang berubah-ubah. Ketika volume 

meningkat tekanan akan menurun dan ketika volume menurun, 

tekanan akan meningkat. Pada keadaan normal, paru-paru dapat 

menampung udara sebanyak kurang lebih 5 liter. Menurut Guyton & 

Hall (2008) dalam Wiarto (2013) ada berbagai kapasitas paru yang 

penting antara lain: 
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 Kapasitas inspirasi 

Kapasitas inspirasi sama dengan volume tidal ditambah dengan 

volume cadangan inspirasi adalah jumlah udara (kira-kira 3500 

mililiter) yang dapat di hirup oleh seseorang, dimulai dari tingkat 

ekspirasi normal dan pengembangan paru sampai jumlah 

maksimum. 

 Kapasitas residu fungsional  

Kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan 

ekspirasi dan volume residu adalah jumlah udara (kira-kira 2300 

mililiter) yang tersisa dalam paru pada akhir ekspirasi normal. 

 Kapasitas vital 

Kapasitas vital sama dengan volume tidal, volume cadangan 

inspirasi dan volume cadangan ekspirasi adalah jumlah udara 

maksimum yang dapat di keluarkan seseorang dari paru-paru, 

setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan 

kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya. Jumlahnya 

sekitar 4600 mililiter. 

 Kapasitas paru total 

Kapasitas paru total adalah volume maksimum yang dapat 

mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat 

mungkin (kira-kira jumlahnya 5800 mililiter). Jumlah ini ternyata 

sama dengan kapasitas vital yang di tambahkan dengan volume 

residu. 



40 
 

 
 

Pada wanita mempunyai kapasitas paru yang lebih kecil daripada 

pria yaitu sekitar 75 – 80%, dan kapaitas paru bagi atlet dan bukan atlet 

akan berbeda. Pada saat berolahraga, darah akan lebih banyak datang ke 

paru-paru dengan membawa karbondioksida yang lebih banyak, 

karbondioksida tersebut akan di keluarkan dan akan menambah 

konsumsi oksigen dalam darah untuk diangkat ke sel-sel dan jaringan di 

seluruh tubuh. Meningkatnya volume tidal merupakan hasil pemakaian 

volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi, tetapi lebih 

besar kemungkinannya pada pemakaian volume cadangan inspirasi 

daripada volume cadangan ekspiras. Beberapa volume paru diukur dalam 

keadaan istirahat kecuali volume tidal, yang lebih besar pada orang 

terlatih daripada orang yang tidak terlatih. Kapasitas vital paru di 

pengaruhi oleh posisi tubuh, kekuatan otot pernapasan, kemampuan paru 

dan rongga dada untuk berkembang. Pada saat berolahraga secara 

otomatis pernapasan kita akan semakin cepat untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen. Orang yang memiliki kapasitas vital besar akan lebih 

beruntung karena frekuensi nafas tidak terlalu cepat, ventilasi paru yang 

pada waktu istirahat sekitar 8 liter/menit pada waktu berolahraga akan 

meningkatkan hingga 200 liter/menit (Wiarto, 2013).  

2. Ventilasi Paru 

Ventilasi merupakan proses pertukaran udara luar dengan udara didalam 

paru-paru. Ventilasi paru dalam 1 menit yaitu berapa banyak udara yang di 

hirup atau dihembuskan dalam waktu 1 menit. Ventilasi paru akan meningkat 

seiring dengan meningkatnya aktifitas fisik yang dilakukan, begitu pula 
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sebaiknya ventilasi akan berkurang jika aktifitas fisik dihentikan. Frekuensi 

bernapas pada waktu beristirahat normalnya adalah 12 kali permenit dengan 

0,5 liter volume tidal dalam 1 kali bernapas (Wiarto, 2013).  

Menurut Guyton & Hall (2008) dalam Wiarto (2013) bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi peningkatan ventilasi paru dalam semenit adalah 

dalamnya dalam bernapas dan cepatnya dalam bernapas. Untuk atlet yang 

sedang melakukan latihan berat maka frekuensi bernapas dapat meningkat 

antara 35 – 45 kali dalam satu menit. Dalam keadaan seperti ini volume tidal 

dapat mencapai 2 liter atau bahkan lebih. Pada atlet yang mempunyai daya 

tahan yang baik maka ventialsi paru dalam semenit dapat mencapai 160 

liter/menit selama melakukan latihan. Bila seseorang mulai berlatih, 

peningkatan ventilasi total yang cukup besar mulai terjadi segera setelah 

latihan fisik tersebut di mulai, sebelum semua bahan kimiawi darah memiliki 

waktu untuk berubah.  

 

D. V𝑶𝟐  Max 

1. Definisi 𝑽𝑶𝟐Max  

𝑉𝑂2Max atau volume oksigen maksimal adalah jumlah maksimal 

oksigen yang dapat dikonsumsi selama aktivitas fisik yang intens sampai 

akhirnya terjadi kelelahan. 𝑉𝑂2Max disebut juga  kebugaran aerobik 

yang didefinisikan sebagai kapasitas maksimal untuk menghirup, 

menyalurkan, dan menggunakan oksigen. Nilai 𝑉𝑂2Max bergantung 

pada keadaan kardiovaskular, respirasi, hematologi, dan kemampuan 

latihan. Tujuan dari pengukuran nilai 𝑉𝑂2Max yaitu untuk menganalisis 



42 
 

 
 

efek dari suatu program latihan fisik. Orang yang kebugarannya baik 

mempunyai nilai 𝑉𝑂2Max  yang lebih tinggi dan dapat melakukan 

aktifitas lebih kuat dari pada mereka yang tidak dalam kondisi baik, oleh 

sebab itu maka diperlukannya latihan fisik secara teratur agar memiliki 

kapasitas nilai 𝑉𝑂2Max yang diinginkan (Watulingas, Rampengan, & 

Poli, 2013). 

𝑉𝑂2Max adalah volume maksimum oksigen yang dapat digunakan 

oleh otot selama interval tertentu (biasanya 1 menit), untuk metabolisme  

sel dan memproduksi energy. Setiap sel dalam tubuh manusia 

membutuhkan oksigen untuk mengubah makan menjadi ATP (Adenosine 

Triphosphate) yang siap dipakai untuk kerja tiap sel yang paling sedikit 

mengkonsumsi oksigen adalah otot dalam keadaan istirahat. Sel otot 

yang berkontraksi membutuhkan banyak ATP. Akibatnya otot yang 

dipakai dalam latihan membutuhkan lebih banyak oksigen dan 

menghasilkan 𝐶𝑂2. Kebutuhan akan oksigen dan menghasilkan 𝐶𝑂2 

dapat diukur melalui pernapasan. Dengan mengukur jumlah oksigen 

yang dipakai selama latihan, kita mengetahui jumlah oksigen yang 

dipakai oleh otot yang bekerja. Makin tinggi jumlah otot yang dipakai 

maka makin tinggi pula intensitas kerja otot (Wiarto, 2013).  

Menurut Welsman (1996) dalam Dananjaya (2012) bahwa, 

𝑉𝑂2Max merefleksikan keadaan paru, kardiovaskuler, dan hematologik 

dalam pengantaran oksigen, serta mekanisme oksidatif dari otot yang 

melakukan aktivitas. Selama menit-menit pertama latihan, konsumsi 

oksigen meningkat hingga akhirnya tercapai keadaan steady state di 
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mana konsumsi oksigen sesuai dengan kebutuhan latihan. Bersamaan 

dengan keadaan steady state ini terjadi pula adaptasi ventilasi paru, 

denyut jantung, dan cardiac output. Keadaan di mana konsumsi oksigen 

telah  mencapai nilai maksimal tanpa bisa naik lagi meski dengan 

penambahan intensitas latihan inilah yang disebut 𝑉𝑂2Max. Konsumsi 

oksigen lalu turun secara bertahap bersamaan dengan penghentian latihan 

karena kebutuhan oksigen pun berkurang. 

𝑉𝑂2Max atau Volume Oksigen Maksimal merupakan kemampuan 

tubuh atau kemampuan maksimal sistem jantung dan paru-paru untuk 

mengambil dan mengedarkan oksigen keseluruh tubuh. Oksigen ini 

kemudiaan digunakan untuk menggerakkan otot saat beraktivitas atau 

olahraga yang dinyatakan dalam liter per menit atau mililiter/menit/kg 

berat badan. Semakin besar kemampuan jantung dan paru, semakin 

banyak oksigen yang didistribusikan ke otot-otot tubuh, berarti makin 

besar pula kemampuan fisik secara aerobik. Dari hasil 

pengukuran 𝑉𝑂2Max, kita dapat mengetahui dan menganalisis efek dari 

suatu latihan fisik. Kapasitas nilai 𝑉𝑂2Max dan kebugaran setiap 

individu berbeda-beda, semakin tinggi aktivitas latihan fisik seseorang 

maka semakin tinggi pula kapasitas nilai yang dicapai.  

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 𝑉𝑂2Max 

Menurut Burhanudin Sadly (2015) dalam Ash-Shiddiqy (2016) 

mengatakan bahwa adapun beberapa faktor yang mempengaruhi 

𝑉𝑂2Max antara lain: 
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a. Jenis Kelamin  

Kemampuan aerobik wanita sekitar 20% lebih rendah dari pria 

pada usia yang sama. Hal ini dikarenakan perbedaan hormonal 

yang menyebabkan wanita memiliki konsentrasi hemoglobin lebih 

rendah dan lemak tubuh lebih besar. Wanita juga memiliki massa 

otot lebih kecil daripada pria. Mulai umur 10 tahun, 𝑉𝑂2Max anak 

laki-laki menjadi lebih tinggi 12% dari anak perempuan. Pada 

umur 12 tahun, perbedaannya menjadi 20%, dan pada umur 16 

tahun 𝑉𝑂2Max anak laki-laki 37% lebih tinggi dibanding anak 

perempuan.  

b. Usia  

Efek usia terhadap 𝑉𝑂2Max atau kebugaran aerobik dapat menurun 

8 hingga 10% per dekade untuk individu yang tidak aktif, tanpa 

memperhitungkan tingkat kebugaran awal mereka.  Setelah usia 

20-an 𝑉𝑂2Max menurun dengan perlahan- lahan. Dalam usia 55 

tahun, 𝑉𝑂2Max lebih kurang 27 % lebih rendah dari usia 25tahun. 

Hal ini berbeda setiap individu, mereka yang mempunyai banyak 

kegiatan VO2Max akan menurun secara perlahan. 

c. Latihan  

Pengaruh latihan yang dilakukan bertahun-tahun dapat hilang 

hanya dalam 12 minggu dengan menghentikan aktivitas. Seperti 

istirahat total di tempat tidur selama tiga minggu dapat menurunkan 

kebugaran hingga 29% atau hampir 10% per minggu tetapi 

kehilangan tersebut dengan mudah dapat dikembalikan dengan 
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aktivitas yang teratur. Potensi untuk meningkatkan kebugaran 

aerobik dengan latihan memiliki keterbatasan, penelitian 

mengkonfirmasi potensi untuk meningkat 15 hingga 25% (lebih 

besar lagi dengan berkurangnya lemak tubuh), hanya remaja saja 

yang memiliki harapan untuk meningkatkan kebugaran hingga 

lebih dari 30%. Latihan meningkatkan fungsi dan kapasitas sistem 

respiratori dan kardiovaskuler serta volume darah, tapi perubahan 

yang paling penting terjadi pada serat otot yang digunakan dalam 

latihan. 

d. Keturunan atau Hereditas 

Telah diteliti adanya perbedaan kebugaran atau 𝑉𝑂2Max diantara 

saudara kandung (dizygotic) dan kembar identik (monozygotic), 

didapati bahwa perbedaannya lebih besar pada saudara kandung 

daripada kembar identik. Diperkirakan bahwa hereditas 

bertanggung jawab atas 25 hingga 40% dari perbedaan nilai 

𝑉𝑂2Max. Faktor yang memberikan kontribusi pada kebugaran 

aerobik, termasuk kapasitas maksimal sistem respiratori dan 

kardiovaskuler, jantung yang lebih besar, sel merah dan 

hemoglobin yang lebih banyak. Faktor keturunan lainnya seperti 

fisik dan komposisi tubuh juga akan mempengaruhi kebugaran dan 

potensi performa yang tinggi.  

3. Pengaruh Senam Aerobik Terhadap Kapasitas 𝑽𝑶𝟐Max 

Menurut Maqsalmina (2007) bahwa senam aerobik merupakan 

latihan yang mengunakan energi yang berasal dari pembakaran dengan 
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oksigen dan membutuhkan oksigen tanpa menimbulkan hutang oksigen. 

Efek dari senam aerobik yaitu kebugaran kardiorespirasi, karena 

olahraga tersebut mampu meningkatkan ambilan oksigen, meningkatkan 

kapasitas darah untuk mengangkut oksigen dan denyut nadi menjadi 

lebih rendah saat istirahat maupun beraktifitas. Dengan latihan aerobik 

ketahanan kardiorespirasi dapat meningkat.  

Menurut Doewes dkk (2008) dalam Kumarudin (2013) bahwa 

kapasitas fungsional jantung dan respirasi dapat diukur dengan cara 

mengukur kapasitas nilai 𝑉𝑂2Max. Oksigen diambil dari udara atmosfer 

untuk dikonsumsi oleh mitokondria melalui mekanisme distribusi yang 

melibatkan berbagai macam sistem tubuh. Pintu paling depan adalah 

sistem respirasi yang menangkap oksigen dari atmosfer. Kemudian 5 

diangkut oleh system pengangkut oksigen menuju sel, terutama oleh 

hemoglobin.Untuk mencapai sel dalam tubuh, sistem kardiovaskuler 

berfungsi memompa darah (oleh jantung) dan melalui pembuluh darah 

akirnya darah yang membawa oksigen mencapai sel. Dengan terjadinya 

perubahan pada sitem respirasi, sistem kardiovaskuler, (hemoglobin) 

sistem pengangkut oksigen maka akan terjadi peningkatan kapasitas 

𝑉𝑂2Max. 

4. Pengaruh Senam Yoga Terhadap Kapasitas Nilai 𝑽𝑶𝟐Max 

Kebugaran kardiorespirasi juga disebut kebugaran kardiovaskular 

atau daya aerobik maksimal yang merupakan keseluruhan kapasitas 

sistem kardiovaskular dan pernapasan serta kemampuan untuk 

melakukan olahraga berat yang berkepanjangan. Konsumsi oksigen 
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maksimal (𝑉𝑂2Max) yang dicapai selama latihan maksimal hingga 

kelelahan telah lama dianggap oleh Organisasi Kesehatan Dunia sebagai 

indikator kebugaran kardiorespirasi terbaik. Praktik yoga dapat 

meningkatkan kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan, mengatur 

semua fungsi tubuh secara seimbang dan membantu dalam memberikan 

kesehatan yang berkelanjutan (Bedekar & Hande, 2017). 

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dengan latihan 

yoga secara teratur dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, dan 

juga banyak penelitian di masa lalu yang menunjukkan efek 

menguntungkan dari latihan yoga yang dilakukan secara teratur yaitu 

meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Studi telah menunjukkan 

bahwa yoga dapat meningkatkan kadar hemoglobin dan memungkinkan 

lebih banyak oksigen yang diangkut sehingga akan meningkatkan fungsi 

RBC. Konsumsi oksigen dibagi menjadi menjadi 3 fase yaitu antara lain 

asupan oksigen, tarnsportasi oksigen dan penggunaan oksigen. Efisiensi 

setiap fase bergantung pada sejumlah sistem fisiologis di dalam tubuh. 

Asupan oksigen adalah oksigen yang berasal dari lingkungan sekitar 

masuk ke paru-paru. Transportasi oksigen adalah difusi oksigen dari 

paru-paru ke dalam darah, dimana ia bergerak melalui sistem peredaran 

darah ke tempat otot bekerja dan dikirim melalui kapiler. Penggunaan 

oksigen adalah kemampuan otot untuk mengambil oksigen dan 

menggunakannya untuk menghasilkan energi melalui jalur metabolisme 

aerobik. Tingkat dimana proses ini dapat terjadi selama latihan sangat 

bergantung pada kapasitas jantung, paru-paru, dan darah untuk 
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mengangkut oksigen ke otot, serta kemampuan otot untuk mengekstrak 

oksigen untuk digunakan dalam metabolisme. Sehingga konsumsi 

oksigen maksimal dijadikan indikator utama kebugaran kardiovaskular 

(Hari et al, 2016). 

5. Cara Mengukur 𝑽𝑶𝟐Max 

Daya tahan paru jantung dapat diukur dengan memantau konsumsi 

oksigen maksimal yang dikenal dalam istilah 𝑉𝑂2Max, maksudnya 

seberapa efisiensi tubuh menggunakan oksigen selama aktivitas jasmani 

dengan intensitas moderat. Agar tekanan pada pasokan oksigen ke otot 

jantung berlangsung dengan maksimal, maka pertimbangan dalam 

mengukur 𝑉𝑂2Max yaitu tes harus diciptakan sedemikian rupa. Kegiatan 

fisik yang harus memenuhi kriteria:  

a. Melibatkan minimal 50% dari total masa otot. Aktivitas yang 

memenuhi kriteria ini adalah lari, bersepeda, mendayung. Cara 

yang paling umum dilakukan dengan lari di Treadmill, yang bisa 

diatur kecepatan dari sudut inklinasinya. 

b. Lamanya tes harus menjamin terjadinya kerja jantung maksimal. 

Umumnya berlangsung 6 sampai 12 menit. 

Untuk mengukur 𝑉𝑂2Max ada beberapa tes yang lazim digunakan. 

Namun peneliti menggunakan metode Queen’s College Step Tes yang 

mudah dilaksanakan, serta tidak membutuhkan keterampilan khusus 

untuk melakukannya. 

 Queen’s College Step 
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Banyak variasi dari tes ini sehubungan dengan jumlah langkah per  

menit dan tinggi bangku yang digunakan untuk menghasilkan beban  

kerja. Dengan melakukan gerakan naik turun bangku bergantian kaki  

dengan irama yang sudah diatur dengan metronome. Walaupun mudah  

dilakukan dan tidak butuh biaya besar, beban kerja yang tepat sulit 

didapat dengan tes ini karena kelelahan yang mungkin timbul saat 

melakukan tes dapat mempengaruhi akurasi beban kerja dan titik 

gravitasi. Nilai 𝑉𝑂2Max bisa didapat dengan normogram Astrand 

berdasarkan denyut dan berat badan atau menggunakan rumus. Rumus 

yang tersedia pun bervariasi, dengan standar nilai 𝑉𝑂2Max yang 

bervariasi pula. Data yang dibutuhkan untuk menghitung 𝑉𝑂2Max 

adalah denyut jantung pemulihan. (Mackenzie, 2005). 

Salah satu tes yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan queen’s college step test. Tes ini dilakukan dengan 

melangkah naik turun, satu kaki pada satu waktu, ke tangga atau ke 

bangku dengan beberapa langkah sebagai berikut: 

Prosedur Queen’s College Step Test: 

1. Subjek melangkah ke atas dan ke bawah pada bangku dengan 

ketinggian 16,25 inchi (41,30 cm) selama 3 menit.   

2. Subjek laki-laki melangkah dengan irama 24 kali per menit, 

sedangkan perempuan 22 kali / menit. Irama ini harus dipantau dan 

diatur dengan penggunaan metronom elektronik. Dua puluh dua kali 

per menit berarti bahwa melangkah ke atas dengan satu tungkai, 

diikuti dengan tungkai yang lain, kemudian melangkah turun dengan 
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satu tungkai, dan diikuti dengan tungkai yang lain, dilakukan 22 kali 

dalam satu menit.   

3. Setelah selesai (setelah 3 menit) subjek diminta untuk tetap berdiri 

dan  denyut nadi radialis diukur dari detik ke-5 sampai detik ke-20 

periode pemulihan. Denyut nadi selama 15 detik tersebut dikonversi 

menjadi  denyut per menit dengan dikalikan empat.    

Besar 𝑉𝑂2Max a ditentukan dari denyut nadi pada periode pemulihan 

melalui rumus:   

Untuk Perempuan :  𝑉𝑂2Max a (ml/kg/min) = 65.81 - (0.1847 x DJ)  

DJ = denyut jantung (kali/menit) di arteri radialis pada periode 

pemulihan  

Data normatif untuk 𝑉𝑂2𝑀𝑎𝑥 

    Tabel 2.1 Data Normatif untuk queen’s college step test 
 

Females (values in ml/kg/min) 
Age Very 

poor 
Poor Fair Good Excellent Superior 

13-19  <25 25.0-30.9 31.0-34.9 35.0-38.9 39.0-41.9 >41.9 
20-29 <23.6 23.6-28.9 29.0-32.9 33.0-36.9 37.0-41.0 >41.0 
30-39 <22.8 22.8-26.9 27.0-31.4 31.5-35.6 35.7-40.0 >40.0 
40-49 <21.0 21.0-24.4 24.5-28.9 29.0-32.8 32.9-36.9 >36.9 
50-59 <20.2 20.2-22.7 22.8-26.9 27.0-31.4 31.5-35.7 >35.7 
60+ <17.5 17.5-20.1 20.2-24.4 24.5-30.2 30.3-31.4 >31.4 

Sumber: http://www.brianmac.co.UK
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